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EDITORIAL
Boas Festas, Votos de Próspero Ano Novo e até 2019
` (O Autarca) – Já se está em período de festa
Beira
de Natal e de Fim-de-Ano.

Os nossos
desejos
de um
FELIZ NATAL
e de um
2019
feito de
boas
novas

Pelo menos nas principais cidades do país já se vive esse ambiente.
Percorrendo os mercados, lojas, terminais e paragens de transporte público já
se pode observar ambiente de agitação.
Muitas pessoas já procuram
adquirir produtos para se abastecer durante as festas, outras procurando
transporte para se deslocar a vários
pontos onde programaram passar as
festas com a família e amigos.
Os comerciantes não estão alheios a esse movimento, vão capaci-

tando cada vez mais os seus estabelecimentos por forma a
responder a demanda de necessidades dos clientes. A esse
nível tudo mostra estar a correr tranquilamente.
No entanto, o receio que ainda se verifica é em relação a circulação rodoviária. Ainda espera-se maior rigor
nesse domínio.
Há quem defende a necessidade de aplicação com
rigor de uma lei seca. Por exemplo, contra os condutores
que teimam dirigir sob efeito de alcóol e outros que propositadamente violam as mais elementares regras de trânsito.
Os que levam a via pública viaturas com sérios problemas
mecânicos e os que circulam a velocidades que desrespeitam os limites estabelecidos. Os agentes da lei e ordem devem iniciar já mega-operações de fim de ano, por forma a
prevenir toda prática que possa colocar em causa o ambiente normal de festa.
Deve-se intensificar o teste do

Frase: Vencer não é nada, se não se teve muito trabalho; fracassar
não é nada se se fez o melhor possível – Nadia Bolanger
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SF Holdings,
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA
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bafômetro e impôr medidas severas contra quem dirige
embriagado.
Deve haver esforço no sentido de combater a impuconduzem alcoolizados, como os que promovem violência
nos bairros sobretudo.
Enfim, todas medidas de segurança e prevenção de
crime devem ser accionadas, para permitir que os moçambicanos passem da melhor maneira as festas de Natal e de
Fim-de-Ano.
Do nosso lado nada mais nos resta se não desejar
desde já boas festas de Natal e de Fim-de-Ano, principalmente a todos os que nos acompanharam no presente ano

prestes a findar.
Foi um prazer enorme ter trabalhado para vocês em
2018 e ter tido a oportunidade de contar com vosso prestável apoio. Esperamos que 2019 nos traga a mesma união.
Que o novo ano nos proporcione melhor ambiente de prosperidade.
Como tem sido tradição, a edição que antecede o
Natal (25) tem sido a última do ano e voltamos a estar juntos em Janeiro do próximo ano, convictos de que continuaremos a beneficiar de melhor acolhimento que nos tem sido dado desde a nossa existência.
Muito obrigado pela vossa colaboração!■ (R)
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

24 de Dezembro de 2017 ... Zena Bacar
A “muthyana” que se entregou a uma causa, a figura de vanguarda dos “Eyuphuro” deixou-nos fisicamente há
1 ano.
Esteve internada durante 91 dias na Enfermaria de
Cirurgia Ortopédica do Hospital Central de Maputo. Depois da alta concedida pela equipa médica, viajou para
Nampula. Voltou à terra onde, aos 6 anos de idade, apfrendeu a cantar. Queria ir para o Lumbo. Era uma missão impossível. Já não tinha forças.
Como escrevia o jornal “O País” ... Zena foi-se
despedindo de tudo, das vitórias eternas e efémeras, das dores, das falsidades, do cansaço das células e das incompreensões dos que tantas vezes chamaram-na maluca, desacreditando-a quando mais necessitava de apoio.
Tudo aconteceu na noite de Natal do ano assado. Já
lá vão 365 dias.■
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FIM DE ANO:
TEMPO DE FESTAS
No Fim de Ano, muitas pessoas parecem ter uma
necessidade quase fisiológica de renovar suas esperanças e,
de consumismo: - compras, enfeites de natal, congratulações, festas imensas, muita comida e bebida.
Ainda que tudo muito efêmero, são esquecidos aborrecimentos, coisas ruins, que tornam muitas vezes o cotidiano difícil, onde palavras agressivas são ditas a pessoas

de nosso convívio diário. Mas, quando chega dezembro,
parece que algo toma conta do ser humano e o torna mais
sociável, amigo do ‘inimigo’ abraçando-os, apertos de mão,
tapinha nas costas. Apesar de alguma hipocrisia e de estresse, uma certa alegria paira no ar, fazendo com que ‘renasçamos’ melhores para um futuro próximo no dia após 31 de
dezembro – no ano 2018.

ESPERANÇAS RENOVADAS EM 2019
Isso mesmo, as esperanças se renovam por um ano
melhor, uma vida mais tranqüila, um horizonte limpo e de
céu azul. Presume-se que todos os problemas se irão resolver por um passe de mágica, ou uma varinha de condão que
dê uma vida melhor a cada um de nós.
Porém, nem tudo são flores. Os problemas muitas
vezes não se resolvem, são levados para a frente, adiados
para o ano seguinte, e assim sucessivamente.
Contudo, o ser humano tem uma necessidade e
uma capacidade, muitas vezes, de escapar do fundo do poço. Trata-se de uma faculdade de crer que o dia de amanhã
vai ser bem melhor, que ao acordarmos vamos ser pessoas
melhores, e que a felicidade ainda existe.
ESPERANÇA – o significado dessa pequena palavra nos remete ao nosso mais profundo pensamento. Analisando vários dicionários procuramos aquele que nos faça
entender mais facilmente essa palavra. Encontramos no Di-

cionário Informal da Língua Portuguesa do Brasil, que esperança significa:
«1. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa, fé. 2. A
segunda das três virtudes teologais (religião cristã), ao lado
da fé, e da caridade (representada pela âncora).»
Todavia, um ano novo (mais uma vez) está aí à
porta com tudo que tem reservado, de bom, de ruim, de
grandes realizações, de encontros e desencontros. Mas acima de tudo, a esperança de um futuro melhor para todos
nós. Assim, vamos vivendo, crescendo como seres humanos, aprendendo no dia-a-dia que podemos tornar esse dia,
cada vez melhor. Basta acreditar, e ter a sua fé. Acreditar
em si mesmo, e naquilo que pode mudar. Tornar-se num
ser humano, muito melhor.
Uma boa dose de otimismo, não faz mal a ninguém. Acredite nisso! Silvya Gallanni.
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De Vez Enquanto
Por: Afonso Brandão

Ano Novo, Vida Velha
O dito popular "Ano Novo,
Vida Nova" contém em si mesmo
uma enorme dose de ingenuidade. A vida não muda pelo
simples facto de mudar o ano no calendário.
Quando era criança acreditava que o Futuro me
pertencia, que toda a mudança era possível, que qualquer
futuro era viável, que tinha o poder mágico de alterar radicalmente a minha existência. Hoje, sei que este é um pensamento ingénuo, uma ideia pueril. À medida que fui crescendo fui aprendendo que a nossa capacidade de mudar é
muito limitada. Tudo isto obedece a uma lei matemática.
"A idade é inversamente proporcional à magia de acreditar
na mudança". Quanto mais velhos somos menos capacidade possuímos de acreditar... na magia da Vida.
Raramente acontecem mudanças radicais nas nossas existências. O que vão ocorrendo, isso, sim, são pequenas alterações que vão definindo a nossa evolução pessoal.
A Vida é como uma linha continua formada pelo Passado,

Presente e Futuro.
O nosso Passado determina e restringe drasticamente os nossos presentes e os nossos potenciais futuros.
Se quiséssemos mudar radicalmente, ou seja, ser outra pessoa, teria que rasurar o meu Passado, por outras palavras,
voltar a nascer. É por isso que o lobo mau será sempre o lobo mau e o capuchinho vermelho será sempre o capuchinho
vermelho, mesmo que o lobo mau tenha desejos de se
transformar em capuchinho vermelho e este em lobo mau...
A mudança não existe, existe apenas a evolução... lenta e
contínua... Mesmo assim são fantásticos e mágicos os desejos de mudança que todos nós costumamos proferir por estas datas. Oxalá aconteçam!
E, hoje, especialmente hoje, quero voltar a ser ingénuo, quero voltar a ser criança e acreditar cegamente que
tudo pode acontecer, que tudo pode mudar... basta querer!
E já agora Boas Festas e um Ano Novo Próspero
de 2019 para todos os nossos Leitores, Anunciantes, assinantes e Amigos. Com muita Saúde, que é o principal.■
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,...
Por: Eng. Carlos Sousa
Formador Especialista & Certificado para a região SADC
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa

... Tinha noção disto ?.... e continuamos preocupados
50 milhões de feridos/ano
com,...??
INSEGURANÇA RODOVIÁRIA
1,2 milhões de mortos nas estradas por ano no
mundo:
... tinha noção disto?

Problema de saúde pública mundial, os acidentes de viação ceifam, todos os anos, uma média
de 1,2 milhões de pessoas. Não faça parte dessa estatística. Circule seguro.
Talvez não tenha noção, mas o flagelo da sinistralidade rodoviária é brutal à escala mundial, sendo
responsável pela perda, por ano, de 1,2 milhões de
pessoas.
Os dados são da Organização Mundial de Saúde (OMS) que coloca este fenómeno como um problema de saúde pública global.

Além das vítimas mortais, todos os anos ficam
feridas cerca de 50 milhões de pessoas em acidentes
de viação.
De resto, a estimativa da OMS é de que, no
planeta, nas próximas duas décadas o número deverá aumentar em 65%, caso não haja alterações na
forma a reduzirmos esta realidade.
E este drama que se vive nas estradas, não é unicamente uma realidade mais acutilante em nações
menos desenvolvidas, com infraestruturas rodoviárias
de menor qualidade, veículos mais envelhecidos ou
condutores menos capacitados e pior disciplinados.
A Europa também é vítima. Em França, por exemplo, desde há oito anos que morrem anualmente
uma média superior a 3.500 pessoas em acidentes nas
estradas. Na Alemanha, as mortes ficaram também acima das três mil no ano passado.
Outra realidade conexa à perda de vidas humanas mas, também negligenciada pela maioria, é
o facto da sinistralidade rodoviária exercer um impacto negativo de muitos mil milhões $ de o que equivale a afectar gravemente também o PIB.
Fonte: Circula Seguro .pt
Tudo isto dá que pensar, ...e assim devemos fazer,
pelo menos, Antes do próximo encontro em Família!
Este Ano teve 8760 horas,...seja Homem, dedicou
a esta grave causa,..no mínimo,.. uma hora ?.... espero
que, nunca mais se esqueça de que pouco ou NADA fez
por Si, pelos Seus e pelos que diz serem seus Amigos !
O nosso ABRAÇO e votos para que se consiga manter,..
de saúde Festiva,..
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Fidelidade e Ordem dos Médicos celebram
protocolo de parceria
Maputo (O Autarca) – A
partir de agora estão disponíveis seguros Fidelidade com condições especiais para os membros da Ordem
dos Médicos de Moçambique
(OrMM) e para os seus familiares
directos.
O protocolo estabelecido, é
uma forma da Fidelidade reforçar a
ligação ao sector da saúde, atribuindo benefícios aos seus membros, no
âmbito da aquisição de seguros Fidelidade.
Entre as vantagens atribuídas, destaca-se o seguro automóvel,
com uma bonificação de 40%. Por
sua vez, os seguros de saúde e os de
responsabilidade civil beneficiam
de 25% de desconto comercial e os
seguros de acidentes de trabalho e
de viagem de 20%.
A Fidelidade espera poder
renovar esta parceria, com mais novidades e vantagens, por muitos anos.
Sobre a Fidelidade
A Fidelidade é a terceira seguradora mais antiga do mundo.
Presente no mercado moçambicano
desde Outubro de 2014, conta com
mais de 40 colaboradores e agentes
por todo o país. A seguradora pretende ser reconhecida pelos clientes
e pelo mercado em geral como uma
seguradora de referência em Moçambique, estrategicamente assente
nos princípios – Qualidade de Ser-

viço, Inovação, Fidelização dos
Clientes e Contributo para a Sociedade através de programas de responsabilidade social - que destacam
a Fidelidade na área em que opera.
Sobre a OrMM
A Ordem dos Médicos de
Moçambique (OrMM) é uma pessoa colectiva de direito público, que
se rege por normas próprias e visa

promover uma maior e melhor dignificação da Medicina em Moçambique através da defesa da qualidade, independência e regulação do
exercício da profissão médica.
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